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دز ایي قسوت زٍش پیادُ ساشی ٍ اقداهات هستَط تِ طسحسیصی سیستن هدیسیت اًسضی تس هثٌای استاًدازد ایصٍ  5001ضسح دادُ ضدُ است .
ضسکت ّا اش هطالة ایي قسوت کتاب هی تَاًٌد تسای تْیِ ضسح خدهات هطاٍز استاًدازد  ٍ ISO 50001یا فاش تٌدی ٍ تْیِ تسًاهِ شهاًثٌدی پیادُ ساشی
استاًدازد  ISO 50001استفادُ کٌٌد

مراحل و اقدامات الزم برای پیاده سازی استاندارد مدیریت انرژی در سازمان ها
irancertification.com

مراحل پیاده سازی استاندارد مدیریت انرژی در سازمان ها :
آٝیُ ٚبٕ زض پیبز ٟؾبظی یي ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی تص٘یٖ ٗسیطیت اضقس  ٝپبیجٜسی ٝی ث ٠پیبز ٟؾبظی ای ٚاؾتبٛساضز١ب ٗی ثبقس ،ث ٠ایٜٗ ٚظٞض
ٗسیطیت ض٘ ٚاػالٕ تص٘یٖ ذٞز ث ٠پیبز ٟؾبظی ای ٚاؾتبٛساضز١ب  ٝتسٝی ٚیي ذظ ٗكی ،ثبیس ٜٗبیغ الظٕ ضا ثطای ثطای اخطای ای ٚؾبٗب ٠ٛتبٗیٚ
ًطز ٝ ٟثٞزخً ٠بكی ضا ثطای آ ٙترصیص ز١س٘١ ،چٜی ٚثبیس ؾبذتبض ؾبظٗبٛی الظٕ ضا ثطای آ ٙعطح ضیعی  ٝاخطا ٘ٛبیس ایً ٚبض اظ عطین ایدبز ً٘یت٠
١بی ضا١جطی  ٝكٜی اٛدبٕ ٗی ُیطزٗ .سیطیت ثبیس ثط عطح ضیعی ؾبٗ ب ٝ ٠ٛاخطای آٛ ٙظبضت زاقت ٝ ٠ػٌ٘ٔطز ٛ ٝتبیح ثسؾت آٗس ٟضا ًٜتطّ ٘ٛبیس ٝ
ػٌؽ آؼْ٘ ٜٗبؾت ضا ٛكب ٙز١س.
اػتوبز ٛ ٝظبضت ٗسیطیت قطط الظٕ ثطای پیبز ٟؾبظی ٗٞكن اؾتبٛساضز١بی ٗسیطیتی ٗی ثبقس ،اُط ٗسیطی ت٢ٜب ث ٠زٓیْ اذص ُٞا١یٜبٗ ٠اهسإ ث ٠پیبزٟ
ؾبظی ای ٚاؾتبٛساضز١ب ٘ٛبیس ث ٠احت٘بّ ظیبز ثٛ ٠تبیح ٗغٔٞثی ٛرٞا١س ضؾیس  ٝای ٚاؾتبٛساضز١ب ثٝ ٠ی ًٌ٘ی ٛرٞا١س ًطز.
ث٢تطی ٚضا ٟثطای پیبز ٟؾبظ ی ٗٞكن اؾتبٛساضز١بی ٗسیطیتی اؾتلبز ٟاظ یي ٗكبٝض ًبض آظٗٞزٗ ٟی ثبقسٗ .كبٝض ٗؿئٓٞیت عطاحی ؾبٗبٛ ٝ ٠ٛظبضت ثط
اخطای آ ٙضا تب حصٛ ّٞتید ٠ث ٠ػ٢س ٟزاضز ،تدطثٛ ٠كب ٙزاز ٟاًثط ؾبظٗب١ ٙبیی ً ٠ضاؾب"  ٝثسً٘ ٙٝي ٗكبٝض اهسإ ث ٠پیبز ٟؾبظی اؾتبٛساضز١ب ٗی
ًٜٜس زض پیبز ٟؾبظی  ٝاذص ُٞا١یٜبٗ ٠قٌؿت ٗی ذٞضٛس  ٝیب ؾیؿتٖ عطح ضیعی قس ٟزاضای اثطثركی ٘ٛی ثبقس.
آجت ٠قطًت ١ب زض اٛتربة ٗكبٝض ثبیس زهت ظیبزی ٞ٘ٛز ٝ ٟاظ ٗكبٝضا ٙثب تدطث ٝ ٠تبییس صالحیت قس ٟاؾتلبز٘ٛ ٟبیٜس ٘١بٛغٞض ً ٠یي قرص حبضط
ٛیؿت ظیط تیؾ یي خطاح ثی تدطث ٠ثطٝز ؾبظٗب١ ٙب ٛیع ٛجبیس اٗٞض عطح ضیعی ؾیؿتٖ ٗسیطیت ذٞز ضا ث ٠اكطازی ً ٠كبهس تدطث١ ٠ؿتٜس چ ٠زضٙٝ
ؾبظٗبٛی  ٝچ ٠ثط ٙٝؾبظٗبٛی ثؿپبضٛس.
پؽ اظ اٛتربة ٗكبٝض ٗسیطیت ثبیس ض٘ ٚاػالٕ پبیجٜسی ث ٠پیبز ٟؾبظی ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی اهساٗبت شیْ ضا اٛدبٕ زٜ١س:
تعسیف هحدٍدُ طسح :
زاٗ ٠ٜاخطای پطٝغ ٟثبیس تٞؾظ ٗسیطیت اضقس ٗكرص ُطزز ،زض اٛتربة زاٗ ٠ٜثب تٞخ ٠ث ٠خٜج ٠ثبضظ ٗصطف اٛطغی زض ؾبظٗب ،ٙكطصت ١ب ٗ ٝحسٝزیت
١بی كٜی ٗ ،ؿبئْ  ٝتٞا ٙاهتصبزی ،ثٞزخ ٠زضٛظط ُطكت ٠قس ،ٟاٞٓٝیت ١بی هبٛٞٛی ٗ ٝوطضاتٛ ،ظطات شیٜلؼبٗ ...ٝ ٙكرص ٗی ُطزز.
زاٗ ٠ٜؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی ثبیس ث ٠عٞض زهین ٗؿتٜس قس ٝ ٟقبْٗ ٗطظ١بی ؾیؿتٖ ثبقس  ٝث ٠اعالع ت٘بٕ اكطاز زضُیط زض اخطا ثطؾس.
زض قطًت ١بی ثعضٍ ٗبٜٛس ایطا ٙذٞزض ٝیب ؾبیپب ،صٜبیغ ٗٔی ٗؽ ،شٝة آ ،ٚ١قطًت ١بی پطٝغٗ ٟحٞض ،یب قطًت ١بیی ً ٠زاضای پطاًٜسُی
خـطاكیبیی ١ؿتٜس تٞصیٗ ٠ی قٞز پطٝغ ٟث ٠تؼسازی ظیط پطٝغ ٟتوؿیٖ قس ٝ ٟثطای ١ط ظیط پ طٝغ ٟخساُبٗ ٠ٛطظ ؾیؿتٖ ٗكرص قس ٝ ٟاهساٗبت ٗغبثن
كبظ١بی اخطایی شیْ اٛدبٕ قٞز ،تدطث ٠پیبز ٟؾبظی اؾتبٛساضز زض ؾبظٗب٢ٛبی ثعضٍ ثبثت ًطز ٟای ٚقی ٟٞپیبز ٟؾبظی اؾتبٛساضز ثٗ ٠طاتت اثطثرف ٝ
ًبضاتط ٗی ثبقس چ:ٙٞ
 -1ا١ساف ث ٠عٞض زهین تطی هبثْ تؼطیق اؾت.
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 -2ثطٛبٗ ٠ضیعی ؾبز ٟتط  ٝزهیوتط اٛدبٕ ٗی قٞز.
 -3اٌٗبًٜ ٙتطّ ثیكتطی ایدبز ٗی ًٜس.
ٗ -4ؿئٓٞیت ١ب ضا ث ٠عٞض قلبف تطی ٗكرص ٗی ًٜس.
 -5اٌٗب ٙقٜبؾبیی  ٝضزیبثی ؾطیؼتط ٗكٌالت ٞٗ ٝاٛغ اخطایی  ٝاٛدبٕ اهساٗبت اصالحی  ٝپیكِیطا ٠ٛضا پسیس ٗی آٝضز.
 -6ثبػث ٗكبضًت ثیكتط پطؾٗ ْٜی قٞز.
 -7ثبػث ایدبز حؽ ضهبثت ثیٝ ٚاحس١بی ٗرتٔق ٗی قٞز.
اٗب ای ٚضٝـ زاضای ٗحسٝزیت ١بیی ١ ٖ١ؿت ثطای ٗثبّ اٌٗب ٙاؾتلبز ٟاظ ٜٗبثغ ٗكتطى  ٝاؾتلبز ٟاظ ترلیق ث ٠ػٔت ذطیس١بی ػ٘س ٟضا اظ ثیٗ ٚی
ثطزُ ،ب١ی ثبػث ٗكٌْ قس٘١ ٙبِٜ١ی ظیط پطٝغ١ ٟب ثب ٗ ٖ١ی قٞز.
فاش ّا (هساحل اجسایی)پیادُ ساشی استاًدازد هدیسیت اًسضی:
فاش اٍل  :ضٌاخت؛ آهَشش ٍ آهادُ ساشی
ُبٕ ٗ -1غبٓؼ ،٠قٜبذت  ٝاضظیبثی ٝضؼیت ٗطثٞع / ٠تؼیی ٚؾبذتبض ً٘ ٝیت١ ٠بی اخطایی  ٝثطٛبٗ ٠ضیعی كطآیٜس پیبز ٟؾبظی ؾبٗب.٠ٛ
ُبٕ  -2اخطای آٗٞظق٢بی ٗٞضز ٛیبظ ثطاؾبؼ ٛیبظؾٜدی آٗٞظقی  ٝثطٛبٗ ٠اخطایی.
فاش دٍم :طسح زیصی
ُبٕ  -3تحٔیْ  ٝاضظیبثی ؾبٗب.٠ٛ
ُبٕ  -4عطح ضیعی ؾبٗبٗ ٝ ٠ٛؿتٜسؾبظی.
فاش سَم :پیادُ ساشی
ُبٕ  -5پیبز ٟؾبظی  ٝاخطای ؾبٗب.٠ٛ
فاش چْازم :ازشیاتی ٍ اقدام اصالحی تْثَد
ُبٕ  -6پبیف  ٝاٛساظُ ٟیطی ٗصبضف اٛطغی
ُبٕ  -7اٛدبٕ ٗ٘یعی زاذٔی  ٝاهساٗبت اصالحی.
ُبٕ  -8ثبظِٛطی ٗسیطیت .
ضسح گام ّای اجسایی تساساس هساحل اجسایی طسح :
فاش اٍل :ضٌاخت؛ آهَشش ٍ آهادُ ساشی
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گام اٍل :هطالعِ ،ضٌاخت ٍ ازشیاتی ٍضعیت هدیسیت اًسضی
آٝی ٚاهسإ زض عطاحی  ٝپیبز ٟؾبظی ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی ثبیس قبْٗ ٗغبٓؼ ٠قٜبذت  ٝاضظیبثی ٝضؼیت ؾیؿتٖ ٗطثٞع ٝ ٠اٛتربة اػضبی تیٖ
اخطایی  ٝتؼیی ٚاصٓٞی اؾت ً ٠زض ای ٚكطآیٜس ثبیس ٗس ٛظط هطاضزاز ٟقٛٞسُ .بٕ ٗ ٖ٢زیِطی ً ٠زض ایٗ ٚطحٔ ٠اٛدبٕ ٗی قٞز  ،تؼطیق ذظ ٗكی
اٛطغی ؾبظٗب ٙاؾت ً ٠زضح ضٞض ٗسیطا ٙاضقس اٛدبٕ ٗی پصیطز ذظ ٗكی اٛطغی ٗی تٞاٛس ث ٠ت٢ٜبیی  ٝیب ث ٠صٞضت ٗكتطى ثب ؾبیط اؾتبٛساضز١بی
ٗسیطیت  Q-HSEتؼطیق ُطزز.
ٗطحٔ ٠ا ّٝقبْٗ ٗٞاضز ظیط ٗی ُطززً ٠ثب ضاٜ٘١بیی  ٝظیط ٛظط ٗكبٝض اٛدبٕ ٗی قٞز:


اضظیبثی ٝضؼیت كؼٔی ٗسیطیت اٛطغی زض ؾبظٗبٙ



ثطضؾی  ٝقٜبذت ؾبذتبض  ٝتكٌیالت ؾبظٗب ،ٙقطح ٝظبیقٗ ،ؿئٓٞیت ١ب  ٝاضتجبط كٜی ٗبثیٝ ٚاحس١ب



ثطضؾی ٗ ٝغبٓؼًٔ ٠ی ٠كؼبٓیت ١ب  ٝكطآیٜس١بی خبضی ؾبظٗبٗ ٙطتجظ ثب زاٗ ٠ٜؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی



تسٝی ٚچي ٓیؿت ١بی اٛطغی ثب تٞخ ٠ث ٠تد٢یعات ٗٞخٞز زض ؾبظٗبٛ ٝ ٙظبضت ثطتٌ٘یْ آ٢ٛب



خ٘غ ثٜسی ،پطزاظـ  ٝاضظیبثی ٝضؼیت ٗٞخٞز ٛؿجت ث ٠آعاٗبت ٛ ٝیبظٜٗسی٢بی ؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی ISO 50001:2011تؼییٛ ٚوبط
هٞت ،ضؼق ً٘،جٞز١ب ٞٛ ٝاهص  ٝتسٝیُ ٚعاضـ ٗطثٞع.) GAP ANALYSIS) ٠



اذص آٗبض ٗصطف اظ ٝاحس١بی ؾبظٗب ٝ ٙثطضؾی ٝضؼیت ٗصبضف اٛطغی عی زٝض١ ٟبی ُصقت ٠تبحبّ  ٝتدعی ٝ ٠تحٔیْ ٛتبیح حبصْ ٝ
ٗحبؾج ٠قبذص .SEC



ٌ٘١بضیی  ٝاضائ ٠ضاٌ١بض زض قٜبؾبیی  ٝتؼیی ٚؾغٞح ٜٗبؾت اٛطغی ثطاؾبؼ ٗصطف  ٝاؾتلبز ٟاٛطغی.



قٜبذت اٌٗبٛبت ،تد٢یعات ،ؾیؿتٖ ١ب ،كطآیٜس١ب ً ٝبضًٜب ٙؾبظٗب ٠ً ٙاثط هبثْ تٞخ٢ی ثطٗصطف  ٝاؾتلبز ٟاٛطغی زاضٛس  ٝزیِط ٗٞاضز
ٗٞثط ثطاؾتلبزٜٗ ٟبؾت اٛطغی .



قٜبؾبیی ػٌ٘ٔطز ًٜٛٞی اٛطغی اٌٗبٛبت ،تد٢یعات ،ؾیؿتٖ ١ب  ٝكطآیٜس١بی ٗطتجظ ثب اؾتلبزٜٗ ٟبؾت اٛطغی.



ثطآٝضز ٗصطف  ٝاؾتلبز ٟآیٜس ٟاٛطغی اٛدبٕ ُطزز .



اٛتربة ٘ٛبیٜسٗ ٟسیطیت زض ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی .



آعاٗبت ػ٘ٗٞی ؾبٗب ٠ٛثطای ٗد٘ٞػ ٠تؼیی ٚقٞز.



ٛح ٟٞاعالع ضؾبٛی زض ٗٞضز ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی ثً ٠بضًٜب ٝ ٙشیٜلؼبٗ ،ٙكرص  ٝا٘١یت پیبز ٟؾبظی آ ٙاػالٕ ُطزز.



تؼیی ٚضٝـ ٗؿتٜسؾبظی آعاٗبت اؾتبٛساضز  ISO 50001:2011ثب تٞخ ٠ثٝ ٠یػُی ١بی ؾبظٗب ٝ ٙؾبیط ؾبٗب١ ٠ٛبی ٗسیطیتی ٗؿتوط زض
آ. ٙ



تكٌیْ ً ٘یت ٠ضا١جطی ٗسیطیت اٛطغی ٗتكٌْ اظ ٘ٛبیٜسُب ٙثرف ١بی اصٔی  ٝكطػی ٗد٘ٞػ ٝ ٠تسٝی ٚثطٛبٗ ٠ظٗبٛجٜسی كطآیٜس پیبزٟ
ؾبظی ؾیؿتٖ .



تؼطیق ذظ ٗكی اٛطغی



تؼیی ٚزاٗ ٝ ٠ٜاؾتثٜب١بی ؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی ٢ٛ ٝبیی ًطز ٙآ ٙثب تٞخ ٠ثٗ ٠وسٝضات ؾبظٗبٙ



قٜبؾبیی  ٝتؼییٜٗ ٚبثغ ٗٞضز ٛیبظ ثطای اؾتوطاض ؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی



تؼیی ٚؾبذتبض  ،خبیِب ، ٟقطح ٝظبیق  ٝاذتیبضات ً٘یتٗ ٠سیطیت اٛطغی قبْٗ :
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*اخطای ثبظِٛطی ٗسیطیت
*تكٌیْ خٔؿبت
*پیِیطی ٛ ٝظبضت
*ُعاضـ ثٗ ٠سیطیت
گام دٍم :اجسای آهَشضْای هَزد ًیاش تساساس ًیاش سٌجی تعول آهدُ دزهسحلِ اٍل
اصٔی تطی ٚضً ٚیي ؾبظٗبً ٙبضًٜب ٙآٗ ٙی ثبقٜس ً ،بضًٜبً ٙبضثطا ٙاصٔی ؾبٗب١ ٠ٛبی ؾبظٗب١ ٙؿتٜس  ٝتؼ٢س  ٝترصص آ٢ٛب ٛوف تؼییًٜٜ ٚسٟ
زض اثط ثركی ً ٝبض آیی ؾیؿتٖ ١ب  ٝزض ٛتیدٞٗ ٠كن ثٞز ٙؾبظٗب ٙزاضز .ث ٠ایٜٗ ٚظٞض زض ؾبظٗب ٙثبیس صالحیت ١بی الظٕ ثطای ١ط قـْ ٗكرص ٝ
كطآیٜسی ثطای اٛدبٕ آٗٞظـ  ٝاضتوب تٞاٜ٘ٛسی پطؾٝ ْٜخٞز زاقت ٠ثبقس  ٝثط ٗجٜبی ای ٚكطآیٜس ٛیبظ ؾٜدی آٗٞظـ اٛدبٕ ؾپؽ آٗٞظـ ١بی الظٕ
ثطای ١ط قـْ یب كطز ٗكرص ،ثطٛبٗ ٠ضیعی  ٝاخطا قس ٝ ٟاثط ثركی آًٜ ٙتطّ ُطزز  .قبیب ٙشًط اؾت آٗٞظـ ٗی تٞاٛس ث ٠صٞضت ًالؾیي،
ًبضآٗٞظی ،آٗٞظـ ١بی آٌتطٛٝیي ،ؿیط حضٞضی اظ عطین ٗغبٓؼٗ ٠ت ٙٞیب كیٖٔ ١بی آٗٞظقی اٛدبٕ قٞز.
آٗٞظـ ١بی ٗٞضز ٛیبظ ثب تٞخ ٠ثٞٛ ٠ع ؾبظٗب ٝ ٙكطآیٜس١بی آ ٙتؼییٗ ٚی ُطزز اٗب ثغٞض ًٔی آٗٞظق٢بی ٗٞضز ٛیبظ ثطای پیبز ٟؾبظی ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت
اٛطغی قبْٗ آٗٞظق٢بی شیْ ٗی ثبقس:


ٗلب١یٖ ؾیؿتٖ ١بی ٗسیطیت اٛطغی  ٝآقٜبیی ثب اؾتبٛساضز  : ISO 50001ای ٚآٗٞظـ ثبیس ثطای ت٘بٕ ؾغٞح ٗسیطیتی ً،بضقٜبؾی ٝ
تٌٜؿی ٚكٜی ثطُعاض قٞز.



تكطیح آعاٗبت ٗ ٝؿتٜس ؾبظی  ٝاؾتبٛساضز  : ISO 50001ای ٚزٝض ٟثطای ً٘یت١ ٠بی اٛطغی ( اػٖ اظ كٜی  ٝضا١جطزی ) ٗ ٝسیطاٗ ٙطتجظ
ثطُعاض ُطزیس ٝ ٟقبْٗ ًبضُب١ ٟبی اخطائی ٗی ثبقس.



ٗ٘یعی اٛطغی  ٝتؼیی ٚذغٞط ٗجٜب :ای ٚآٗٞظـ ثطای اػضبء ً٘یت١ ٠بی اٛطغی ثطُصاض ٗی قٞز  ٝقبْٗ ٗجبحث ػ٘ٔی ٛ ٝظطی ٗی ثبقس.



ضٝـ ١بی ًٜتطّ ػ٘ٔیبت  ٝث٢ی ٠ٜؾبظی ٗصطف اٛطغی :ای ٚآٗٞظـ ثطای پطؾ ْٜكٜی ثطٛبٗ ٠ضیعی  ٝاخطا ٗی قٞز ؾغح ٞٗ ٝضٞػبت ٗٞضز
ثطضؾی زض ای ٚزٝض ٟثب تٞخ ٠ث ٠پیچیسُی تد٢یعات  ٝكطآیٜس١ب زض ؾبظٗبٗ ٝ ٙیعاٗ ٙصطف اٛطغی تؼییٗ ٚی ُطزز.



ٗ٘یعی زاذٔی اؾتبٛساضز  : ISO 50001ای ٚزٝض ٟآٗٞظقی ثطاؾبؼ اؾتبٛساضز١بی  ٝ ISO 19011آعاٗبت  ISO 50001ثطای اػضبی
ً٘یت ٠ضا١جطزی ٘ٗ ٝیعا ٙزاذٔی ثبیس ثطُعاض قٞز .قبیب ٙشًط اؾت ػال ٟٝثط ًالؼ آٗٞظقی ث٢تط اؾت ٗ٘یعا ٙای ٚاٗٞض ضا ث ٠صٞضت ًبض
آٗٞظی ٛیع ظیط ٛظط یي ٗ٘یع ثب تدطث ٠آٗٞظـ ثجیٜس.

آجت ٠آٗٞظـ ١بی الظٕ ثطای پیبز ٟؾبظی ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی ٗحسٝز ثٞٗ ٠اضز كٞم ٘ٛی قٞز  ٝالظٕ اؾت ت٘بٕ پطؾ ْٜزض ٗٞضز ٛح ٟٞپیبزٟ
ؾبظی ؾبٗب ٠ٛزض حیغ ٠كؼبٓیت ذٞز آٗٞظـ ثجیٜس  ٝیب ث ٠آ٢ٛب اعالع ضؾبٛی قٞز ،ایً ٚبض ٗی تٞاٛس اظ عطین اعالػی ،٠پٞؾتط آٗٞظقی ،صسٝض
زؾتٞضآؼْ٘ ،خٔؿبت ،یب اظ عطین كیٖٔ ١بی آٗٞظقی اٛدبٕ قٞز .ث١ ٠ط حبّ كط َٜ١ؾبظی زض ١ط ظٗیٛ ٠ٜوف اؾبؾی زض ٗٞكویت ثبظی ٗی ًٜس
 ٝؾبظٗب١ ٙب ثطای زؾتیبثی ث ٠ا١ساف ١ط ؾبٗب ٠ٛثبیس اثتسا كط َٜ١آ ٙضا زض ؾبظٗب ٙایدبز ًٜٜس زض ؿیط ای ٚصٞضت ١ط هسض اصطاض ثط اخطای
ؾبٗب ٠ٛثبقس ثب ًٖ قسٛ ٙظبضت ،ؾیؿتٖ اظ  ٖ١پبقیسٗ ٟی قٞز.
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فاش دٍم  :طسح زیصی ساهاًِ
زض ای ٚكبظ اعالػبت ٗٞضز ٛیبظ ثطای عطح ضیعی ؾیؿتٖ ١ ٝسف ُصاضی ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی خ٘غ آٝضی  ٝثب تٞخ ٠ث ٠اعالػبت ثسؾت آٗس١ ٟسف
ُصاضی اٛدبٕ  ٝثط ٗجٜبی ای١ ٚسف ُصاضی ثطٛبٗ١ ٠بی اخطایی ؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی ثٜٗ ٠ظٞض اؾتلبز ٟث٢ی ٠ٜاظ اٛطغی اٛدبٕ ٗی قٞز.
اظ آٛدب ً ٠پیبز ٟؾبظی ای ٚثطٛبٗ١ ٠ب ٛیبظ ث ٠زاقت ٚؾبظ ً ٝبض  ٝكطآیٜس١بی اخطایی  ٝپكتیجبٛی ًٜٜس ٟزاضز ای ٚكطآیٜس١ب زض هبٓت یي ؾبٗب،٠ٛ
قٜبؾبیی  ٝعطح ضیعی قسٜٗ ٝ ٟبثغ ٗٞضز ٛیبظ ٛ ٝحًٜ ٟٞتطّ آ٢ٛب تؼیی ٝ ٚزض صٞضت ٛیبظ ٗؿتٜس ٗی قٛٞس.
ٛتبیح ای ٚكبظ ،عطح ضیعی اٗٞض ثب ا١ساكی ث ٠قطح شیْ ٗی ثبقس:
*كطآ ٖ١آٗس ٙاٌٗب ٙآُب١ی اظ ٝضؼیت ٗصطف اٛطغی  ٝاهساٗبت الظٕ خ٢ت ث٢جٞز ٗؿت٘ط كؼبٓیت ١ب.
*ًب١ف ١عی١ ٠ٜبی اٛطغی.
*ایدبز ا١ساف ٗٞثط اٛطغی ثطای یي ٗد٘ٞػ ٝ ٠یب ١طیي اظ ٝاحس١بی آ ٙث ٠عٞض ٗدعا .

*ثطضؾی ٛیبظ١بی ٗطثٞط ث ٠ؾطٗبیُ ٠صاضی  ٝتؼیی ٚآٞیت٢ب
*اؾتوطاض ضٝـ ١بی اٛساظُ ٟیطی  ٝاضائُ ٠عاضـ ثب ٛصت زؾتِب٢١بی ًٜتطّ ًٜٜس ٟثجبت.
*ثطهطاضی ضٝق٢بیی اضائُ ٠عاضـ ضٝظا( ٠ٛخسا ّٝپیِیطی اٛطغی ) ثطای ٗسیطا.ٙ
*تطٝیح آُب ٟؾبظی  ٝحضٞض ٗؿت٘ط ًبضًٜب ٙزض ثطٛبٗ١ ٠ب.
*ظٗی ٠ٜؾبظی ثطای اضظیبثی  ٝثطضؾی زٝض ٟای زض ؾطتبؾط ثطٛبٗٗ ٠سیطیت اٛطغی.
گام سَم :تحلیل ٍ ازشیاتی ساهاًِ (اًجام تاشًگسی اًسضی)
ثبظِٛطی اٛطغی ٗغبثن تؼطیق اضائ ٠قس ٟزض اؾتبٛساضز ایع 50001 ٝػجبضت اؾت اظ :تؼیی ٚػٌ٘ٔطز اٛطغی ؾبظٗب ٙثط اؾبؼ زاز١ ٟب  ٝؾبیط اعالػبتی
ًٜٗ ٠دط ث ٠قٜبؾبئی كطصت ث٢جٞز ٗی قٛٞس.
١سف ثبظِٛطی اٛطغی ،قٜبؾبیی  ٝاضظیبثی ٝیػُی ١بی ؾبٗب ٠ٛاٛطغی  ٝآِٞی ٗصطف اٛطغی زض ؾبظٗب ٙاؾت  ،ای ٚقٜبؾبیی ضا ٗی تٞا ٙاظ ضاٗ ٟغبٓؼ٠
ٛوك١ ٠بی ٗؼ٘بضی ،تبؾیؿبتً ،بتبٓ١ ٍٞب ٗ ٝكرصبت تد٢یعات ٗٞضز اؾتلبز ،ٟثطضؾی هجٞض آة  ،ثطم ُ ٝبظُ ،لتِ ٞثب صبحت ٛظطاٗ ٝ ٙصطف
ًٜٜسُب ، ٙیب اٛدبٕ اٛساظُ ٟیطی ث ٠زؾت آٝضز.
ثطای ثبظِٛطی اٛطغی زض اثتسا ؾبظٗب ٙثبیس ًٔی ٠حبْٗ ١بی اٛطغی ٗٞضز اؾتلبز ٟذٞز زض زاًٗ ٠ٜبضثطز ؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی ضا قٜبؾبیی ٘ٛبیس ؾپؽ
ثبیس ضٝق٢بیی ضا ثطای ؾٜدف ٗوساض ٗصطف ای ٚحبْٗ ١ب تؼییًٜ ٚس ٠ً .ث ٠ایٞٗ ٚضٞع ٗ٘یعی اٛطغی ٛیع ُلتٗ ٠ی قٞز.
ضٝق٢بی ثٌبض ضكت ٠ثطای ثبظِٛطی اٛطغی ٗی تٞاٛس قبْٗ :
 -1اٛساظُ ٟیطی ٗؿتویٖ ٗوساض ٗصطف اظ عطین تد٢یعات اٛساظُ ٟیطی .
 -2ثطضؾی هجٞض ١ ٝعی١ ٠ٜبی اٛدبٕ قس ٟعی زٝض١ ٟبی ٗرتٔق.
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 -3اؾتلبز ٟاظ ٛطٕ اكعاض١بی قجی ٠ؾبظ ٗصطف اٛطغی.
 -4اؾتلبز٘١ ٟعٗب ٙاظ ضٝق٢بی كٞم آصًط ثبقس.
ث ٠عٞض ًٔی ثطای اضظیبثی اٛطغی ٗصطكی اظ خس ّٝشیْ اؾتلبزٗ ٟی قٞز

ٛبٕ ضٝـ

ؾغح ٗ ٝحْ اخطا

ثطضؾی ثطچؿت اٛطغی  ٝیب اعالػبت زض تد٢یعات ٗ ٝحصٞالت اٛطغی ثط
ٗصطف اٛطغی

تٌٜیي ١بی ٗٞضز اؾتلبزٟ
ٗوبیؿ ٠ضتج ٠اٛطغی ثطچؿت ًبال ثب ٗیعاٙ
ٗصطف تد٢یعات ً ٝبال١بی خبٛكیٚ
اؾتبٛساضز ٗ ًٖ ٝصطف

ٗطاخؼ ٠ث ٠خسا ّٝآٗبزٟ

زض ثرف ١ب ٝ ٝاحس١ب

اؾتلبز ٟاظ خساٗ ّٝیعا ٙپتبٛؿیْ صطك٠
خٞیی زض ؾبذت٘ب١ ٙب  ٝكطآیٜس ١ب ثب
تٞخ ٠ث ٠تد٢یعات ثب ضاٛسٗب ٙاٛطغی
ٜٗبؾت

ضٝـ ػ٘ٗٞی

زض ؾبذت٘ب١ ٙبی ٗؿٌٛٞی ٗ ٝدت٘غ ١ب

ٗوبیؿٗ ٠یعاٗ ٙصطف ثب تٞخ ٠ث٠
ًٜتٞض١بی ٗٞخٞز ثب اؾتبٛساضز١بی ٗصطف
ث٢ی٠ٜ

ضٝـ ٜٗ٢سؾی ٗغبٓؼبتی

زض ٗطاًع ازاضی  ٝتدبضی

زض هبٓت عطح ١بی تٞخی٢ی  ٝاعالػبت
كٜی تد٢یعات  ٝپیكجیٜی ٗصطف

ضٝـ ٜٗ٢سؾی پٞیب  ٝچٜس ٗتـیطٟ

زض ٗطاًع تٓٞیسی  ٝصٜؼتی

اؾتلبز ٟاظ ٛطٕ اكعاض١بی ترصصی

ضٝـ ١بی قجی ٠ؾبظی ضایب ٠ٛای

زض عطح ١بی ثعضٍ ٗبٜٛس ثطج ١ب

اؾتلبز ٟاظ قجٌ١ ٠بی ػصجی ٛ ٝطٕ
اكعاض١بی قجی ٠ؾبظ

زض ٗطحٔ ٠ثؼسی ؾبظٗب ٙثبیس ٗؼیبضی ثطای ٗحبؾجٗ ٠صطف اٛطغی تؼییًٜ ٚس ،ایٗ ٚؼیبض ثبیس ثب تٞخ ٠ث ٠كؼبٓیت ؾبظٗب ٙیب ٞٛع صٜؼتی ثبقس ً٠
اؾتبٛساضز زض آ ٙپیبز ٟؾبظی ٗی قٞز .ث ٠ایٜٗ ٚظٞض ث٢تطی ٚضٝـ ٗطاخؼ ٠ث ٠تبض٘ٛبی ؾبظٗب٢ٛبی تؼییًٜٜ ٚس ٟآِٞی ٗصطف ثٞز ٠ً ٟثطای صٜبیغ
ٗرتٔق آِ١ٞب  ٝاؾتبٛساضز١بی ٗصطف ضا تؼییٗ ٝ ٚؼطكی ٗی ًٜٜس.
ثطای ٗثبّ زض یي ًبضذب ٠ٛضیرتُ ٠طی چسٗ ، ٙوساض ٗصطف حبْٗ اٛطغی ث ٠اظاء تٓٞیس یي ت ٚچسٗ ٙی تٞاٛس یي ٗجٜبی ٜٗبؾت ثٞز ٝ ٟیب زض ظٗؿتبٙ
ٗوساض ٗصطف ُبظ ثطای ُطٕ ًطزٗ 10 ٙتط ٗطثغ كضبی ازاضی ث ٠ػٜٞا ٙقبذص اٛتربة قٞز.
اُط زض یي ؾبظٗب ٙاظ چٜس حبْٗ اٛطغی ثطای تٓٞیس اؾتلبزٗ ٟی قٞز ث٢تط اؾت ثب تٞخ ٠ثٗ ٠صطف ١ط حبْٗ زض یي كطآیٜسٗ ،صطف ث ٠اظاء ٗحصّٞ
تٓٞیسی ٘١ب ٙكطآیٜس ؾٜدیس ٟقٞز  .چٜبٛچ ٠اٛدبٕ ایً ٚبض ٗوسٝض ٛجبقس ٗی ثبیس ت٘بٕ حبْٗ ١ب ث ٠یي ٝاحس ٗثال ضیبّ یب ٗوساض اٛطغی تجسیْ ٗ ٝصطف
آ ٙث ٠اظاء ٝاحس ٗحص ّٞؾٜدیس ٟقٞز.
ثؼس اظ آ ٙؾبظٗب ٙثبیس ٗصطف اٛطغی ذٞز ضا زض ظٗب ٙحبّ  ٝزٝض١ ٟبی ظٗبٛی ُصقت ،٠اٛساظُ ٟیطی  ٝثطضؾی ٘ٛبیس .تٞصیٗ ٠ی قٞز ثطضؾی ٗیعاٙ
ٗصطف ثطای كصٗ ّٞرتٔق  ٝثطای ؾ ٠ؾبّ اٛدبٕ قٞز.
زض ایٗ ٚطحٔ ٠اؾتلبز ٟاظ ك ٜٙٞآٗبضی ٗبٜٛس اٞٛاع ٞ٘ٛزاض١بی ؾتٛٞی  ،زایط ٟای  ،ضازاض  ٝیب ضٝق٢بی تحٔیٔی ٗبٜٛس ضٝق٢بی پیف ثیٜی  ٝضُطؾیٗ ٙٞی
تٞاٛس ضِ١كب ثبقس.
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زض ُبٕ ثؼسی كطآیٜس١بی ؾبظٗب ٙقٜبؾبئی قس ٝ ٟخٜجٗ ٠صطف ثبضظ اٛطغی ثطای آٝ ٙاحس قٜبؾبئی ٗی ُطزز.
ثطای ٗثبّ زض یي قطًت تٓٞیسی زض ٞٛاحی ُطٗؿیطی زض ز كبتط ازاضی ٗصطف ثبضظ اٛطغی ثطم ثطای ؾیؿتٖ ؾطٗبیكی ثب اؾتلبز ٟاظ ًٓٞط اؾپیٔت  ٝپؽ
اظ آ ٙثطای ضٝقٜبئی  ٝزض آذطیٗ ٚطحٔ ٠ثطای ٗبقی١ ٚبی ازاضی ٗبٜٛس ًبٗپیٞتط١ب  ٝپطیٜتط١ب ٗی ثبقس ثب اؾتلبز ٟاظ ٞ٘ٛزاض ػٔت ٗ ٝؼٔ (ّٞاؾترٞاٙ
ٗب١ی ) ٗی تٞا ٙثطای ١ط حبْٗ اٛطغی ٗٞاضز ٗصطف ضا تؼییً ٚطز .ثطای عجو ٠ثٜسی ٗصطف  ٝقٜبؾبیی اهالٕ پط ٗصطف اؾتلبز ٟاظ اثعاض١بیی ٗبٜٛس
ٞ٘ٛزاض پبضات ٞزض ایٗ ٚطحٔٗ ٠ی تٞاٛس ثؿیبض ث٘ط ثرف ثبقس.
قبیب ٙشًط اؾت ً٘یت ٠اٛطغی ثبیس ٗتـیط١بئی ً ٠ثط ٗصطف اٛطغی تبثیط ٗی ُصاضٛس ضا ٗبٜٛس زضخ ٠حطاضت ٗحیظ ثیطٗ ، ٙٝیعا ٙاضثبة ضخٞع ... ٝ
قٜبؾبئی ٘ٛبیس  ٝزض تحٔیْ آ ٙضا اثط ز١س.
ؾپؽ ً٘یت ٠اٛطغی اهسإ ث ٠تؼیی ٚػٌ٘ٔطز كؼٔی اٛطغی ثطای تد٢یعات  ٝكطآیٜس١بی ؾیؿتٖ ثب تٞخ ٠ث ٠حبْٗ اٛطغی ثبضظ آ ٙكطآیٜس  ٝیب ؾیؿتٖ ٗی
٘ٛبیس٘١ .بٛغٞض ًُ ٠لت ٠قس ثٜٗ ٠ظٞض اٌٗب ٙاؾتبٛساضزؾبظی اٗٞض ،تؼییٗ ٚؼیبض ٗوساض ٗصطف ،ثبیس ثب تٞخ ٠ثٝ ٠احس ٗكرصی اظ ٗحص ّٞاٛدبٕ پصیطز.
ؾپؽ ً٘یت ٠ثبیس ثب تٞخ ٠ث ٠اعالػبت ُصقت ٝ ٠حبّ ٗ ،وساض ٗصطف اٛطغی ضا زض آیٜس ٟث ٠اظاء ذسٗبت ٗ ٝحصٞالت ؾبظٗب ٙتر٘ی ٚثعٛس ایً ٚبض اظ
عطین ضٝق٢بی پیف ثیٜی ٗبٜٛس ضٝق٢بی ضیبضی ٗثْ ضُطؾی ٝ ٙٞیب ك ٜٙٞؿیط ضیبضی ٗبٜٛس عٞكب ٙشٜ١ی هبثْ اٛدبٕ اؾت.
اؾتلبز ٟاظ آِٞی ٜٗبؾت زض پیف ثیٜی ٛ ،وف ثؿیبض ٗ٘٢ی زض تحٔیْ زاضز .پیك٢ٜبز ٗی قٞز ً ٠اظ ضٝق٢بی تحٔیْ حؿبؾیت  ٝضطیت ٘١جؿتِی
ثطای تحٔیْ  ٝتؼییٗ ٚیعا ٙضٝازاضی پیف ثیٜی اؾتلبزُ ٟطزز.
اؾتلبز ٟاظ ٗسّ ١بی ضیبضی ثس ٙٝتحٔیْ ضٝازاضی ٗی تٞاٛس ثبػث ذغب١بی ثعضُی زض عطح ضیعی ؾیؿتٖ قٞز ثطای ٗثبّ زض یٌی اظ قطًت٢بی تٓٞیسی
ثس ٙٝتٞخ ٠ث ٠ضٝازاضی اهسإ ث ٠پیف ثیٜی ضٛٝس ٗصطف آیٜس ٟثب تٞخ ٠ثٗ ٠سّ ضُطؾی ٙٞذغی قس ٟثٞز حبّ ایٗ ٠ٌٜوساض تٓٞیس ٗ ٝصطف اٛطغی ضاثغ٠
ؿیط ذغی زاقت.
ذٞقجرتب ٠ٛث ب تٞخ ٠ث ٠اٛدبٕ آٛبٓیع حؿبؾیت ذیٔی ؾطیغ ٗٞكن ث ٠قٜبؾبئی ٗكٌْ  ٝاؾتلبز ٟاظ آِٞی ٜٗبؾت ثطای پیف ثیٜی قسیٖ.
تِ طَز کلی اقداهاتی کِ دز ایي گام اًجام هی ضَد زا هی تَاى تِ ضسح ذیل خالصِ کسد:


قٜبؾبیی زاز١ ٟبی ٗٞضز ٛیبظ ثب تٞخ ٠ث ٠قٜبذت ثسؾت آٗس ٟاظ ُبٕ ا.ّٝ



عطح ضیعی  ٝاضائ ٠كطٗت ثطای خ٘غ آٝضی  ٝتحٔیْ زاز١ ٟبی اٛطغی قبْٗ :
*قٜبؾبیی ضٝقی ٜٗبؾت خ٢ت خ٘غ آٝضی  ٝثجت زاز١ ٟب.
*ت٢یٓ ٠یؿتی اظ تد٢یعات پطٗصطف.
*ضؾٖ ٞ٘ٛزاض ٗطخغ اٛطغی.



اؾترطاج ذظ ٗجٜبی اٛطغی ثب اؾتلبز ٟاظ زاز١ ٟبی خ٘غ آٝضی قس ٟتٞؾظ ً٘یت ٠اٛطغی ؾبظٗب.ٙ



تؼطیق ٗ ٝحبؾج ٠قبذص ٗصطف اٛطغی (.) Performance Indicators



ٗوبیؿ ٠قبذص ١بی ٗصطف ثب ذظ ٗجٜبی اٛطغی ٗ ٝوبیؿ ٠ػٌ٘ٔطز اٛطغی زضیي زٝض ٟظٗبٛی ثب ذظ ٗجٜب.



قٜبؾبیی  ٝاٞٓٝیت ثٜسی كطصت ١بی ث٢جٞز ػٌ٘ٔطز اٛطغی اظ خ٘ٔ ٠اؾتلبز ٟاظ ٜٗبثغ اٛطغی خبیِعی ٝ ٚیب اٛطغی ١بی تدسیسپصیط ،زضصٞضت
اٌٗب.ٙ
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گام چْازم :طسح زیصی سیستن ٍ هستٌدساشی
ثب تٞخ ٠ثٛ ٠تبیح ثسؾت آٗس ٟاظ ُبٕ ١بی هجٔی ،آعاٗبت  ٝكطآیٜس ١ب عطح ضیعی قسٗ ٝ ٟؿتٜس ٗی ُطزٛس زض ایُ ٚبٕ اهساٗبت شیْ اٛدبٕ ٗی قٞز:


تؼیی ٚخبیِب ٟؾبظٗبٛی ٗسیطیت اٛطغی زض قطًت  ٝتؼطیق ضٝاّ ١بی ُطزـ ًبض زض ثرف اٛطغی.



تكٌیْ تیٖ ١بی ًبضقٜبؾی اٛطغی (ً٘یت١ ٠بی اخطایی).



عطح ضیعی ؾیؿتٖ ٗغبثن ثب كطآیٜس ١بی قٜبؾبیی قس ٟؾبظٗب ٝ ٙآعاٗبت اؾتبٛساضز.



ثبظِٛطی  ٝتسٝیٗ ٚؿتٜسات ٗٞضز ٛیبظ قبْٗ ضٝق٢بی اخطایی ،زؾتٞضآؼْ٘ ١ب  ٝؾبیط ٗساضى ٗطتجظ ٞٗ ٝضز ٛیبظ ؾبظٗب ٙثٜٗ ٠ظٞض حصّٞ
اع٘یٜب ٙاظ عطح ضیعی  ،اخطا ًٜ ٝتطّ ٗٞثط كطآیٜس١ب.



ثطضؾی ٝضؼیت ؾبظٗب ٙزض ٗبتطیؽ اٛطغی  ٝعطح ضیعی خ٢ت اضتوبء ؾغح قطًت زض ایٗ ٚبتطیؽ  ٝیب اؾتبٛساضز١بی صٜؼت.



تسٝی ٝ ٚاثالؽ ا١ساف ًال ،ٙذطز ،اؾتطاتػی ١ب  ٝثطٛبٗ١ ٠بی ٗسیطیت اٛطغی ؾبظٗب ٙثب تٞخ ٠ثً ٠بضًطز١ب ،ؾغٞح ،كطآیٜس١ب  ٝاٌٗبٛبت .



تؼییٜٗ ٚبثغ ،ثٞزخ ٝ ٠تد٢یعات ٗٞضز ٛیبظ  ٝعطاحی خ٢ت زؾتیبثی ث ٠ا١ساف ًال ٝ ٙذطز.



تؼیی ٚچبضچٞة ظٗبٛی خ٢ت زؾتیبثی ث ٠ا١ساف ًال ٝ ٙذطز.



تسٝیٗ ٚؿتٜسات ٗٞضز ٛیبظ ؾیؿت٘ی ،ثطٛبٗ ٠اٛطغی  ،ا١ساف ،ثطٛبٗ١ ٠ب  ٝعطح ١بی ػ٘ٔی قبْٗ :
*تؼییٗ ٚؿئٓٞیت ١ب  ،اذتیبضات  ٝاضتجبط ًبضی ًبضًٜب ٝ ٙاٛتربة ٘ٛبیٜسٗ ٟسیطیت  ٝزیِط ٗسیطا ٝ ٙؾطپطؾتب ٙزض چبضت ؾبظٗبٛی.
*ٗكرص ٞ٘ٛزٜٗ ٙبثغ الظٕ  ٝثبظ ٟظٗبٛی ٗٞضز ٛظط ثطای تحون ا١ساف  ٝثطٛبٗ١ ٠ب.
*تؼیی ٚضٝـ ٗٞضز ٛظط ثطای تصسین ث٢جٞز ػٌ٘ٔطز اٛطغی.
*تؼطیق ضاً ٟبض١بی ٗٞضز ٛیبظ ثطای ٗؿتٜس ٞ٘ٛز ٙای ٚثطٛبٗ ٠اخطایی ٘١ ٝچٜی ٚثطٝظ ٞ٘ٛز ٝ ٙثبظِٛطی آ ٙزض زٝض١ ٟبی ظٗبٛی ٜٗبؾت.
*ثبظِٛطی  ٝتسٝیٗ ٚؿتٜسات ٗٞضز ٛیبظ قبْٗ ذظ ٗكی  ،ا١ساف ثطاؾبؼ ؾیؿتٖٛ ،ظبٕ ٛبٗٗ ٠سیطیت  ٝؾبیط ٗساضى ٗطتجظ ٞٗ ٝضز ٛیبظ
ؾبظٗب ٙثٜٗ ٠ظٞض حص ّٞاع٘یٜب ٙاظ عطح ضیعی  ،اخطا ًٜ ٝتطّ ٗٞثط كطآیٜس١ب.
*تسٝی ٚضٝـ ١بی اخطایی قبًْٜٗ :تطّ ٗؿتٜسات ًٜ،تطّ ؾٞاثن ٘ٗ ،یعی زاذٔی  ،اهسإ اصالحی  ٝپیكِیطا ، ٠ٛثبظِٛطی ٗسیطیت ،
آٗٞظـًٜ ،تطّ تد٢یعات پبیف  ٝاٛساظُ ٟیطی ٢ِٛ ،ساضی  ٝتؼ٘یطات  ،ذطیس  ٝاضظیبثی تبٗیًٜٜ ٚسُب ، ٙاضتجبط ،اٛجبضـ  ٝؿیط.ٟ
*تؼیی ٝ ٚقٜبؾبیی ؾٞاثن ٗٞضز ٛیبظ ثطای اثجبت اٛغجبم كطآیٜس١ب ٗ ،حصٞالت /ذسٗبت ؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی ثب آعاٗبت ٛ ٝیبظٜٗسی ١بی
اؾتبٛساضز.
*آٛبٓیع ضیؿي  ٝقٜبؾبیی خٜج١ ٠بی اٛطغی ،تؼیی ٚخٜج١ ٠بی ثبضظ اٛطغی  ٝقٜبؾبیی ٗٞاضزی ً ٠تـییطات ظیبزی زض ٗصطف اتطغی زضزٝضٟ
١بی ُصقت ٠تب ث ٠حبّ زاقت ٠اٛس.
* تسٝی ٚعطح ١بی ًٜتطّ  ٝپبیف اٛطغی.
* تسٝی ٚقبذص٢بی پبیف ٗصطف اٛطغی  ٝقبذص ١بی ػٌ٘ٔطز اٛطغی  ٝذغٞط ٗجٜب.
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*تسٝیً ، ٚبضثطُ٢بی اتطغی ٛ ٝظبضت ثطتٌ٘یْ آ٢ٛب ٗ ٝغبثوت آ٢ٛب ثب عطح ١بی ًٜتطٓی.


تر٘یٗ ٚیعاٗ ٙصطف ٗٞضز اٛتظبض اٛطغی زض یي زٝضٗ ٝ ٟوبیؿ ٠ثب ذغٞط ٗجٜب.



ثطضؾی ٝضؼیت ؾبظٗب ٙزض ٗبتطیؽ ٗسیطیت اٛطغی  ٝعطح ضیعی خ٢ت اضتوبء.



قٜبؾبیی  ٝتلؿیط ٗوطضات ،آعاٗبت هبٛٞٛی ٗطتجظ ثب ؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی.



تؼییٗ ٝ ٚؿتٜس ؾبظی ٝضؼیت ًٜٛٞی ٗصطف اٛطغی زضؾبظٗبٜٗ( ٙحٜی ٗصطف اٛطغی )() Energy profile

اظآٛدب ًٝ ٠ضؼیت كؼٔی ٗصطف اٛطغی زض ٗد٘ٞػٗ ٝ ٠تسٞٓٝغی ٗ ٝؼیبض١بی ثٌبضضكت ٠ثطای اؾترطاج ایٝ ٚضؼیت ثبیس ایدبز٢ِٛ ،ساضی ٗ ٝؿتٜس قٛٞس،
تیٖ اخطایی قطًت ثب ٌ٘١بضی ٛ ٝظبضت ٗكبٝض ثبیس اهسإ ث ٠اٛدبٕ ٗٞاضز شیْ ٘ٛبیس :
*تؼییٜٗ ٚبثغ ًٜٛٞی  ٝثبٓو ٟٞاٛطغی
*ؾٜدف ٗصطف ُصقتًٜٛٞ ٝ ٠ی اٛطغی
*تر٘یٗ ٚصطف آیٜس ٟاٛطغی
تیٖ اخطایی ثطاؾبؼ تحٔیْ ١بی ثٜس هجْ ،ثرف ١بی پط ٗصطف اٛطغی ضا ث ٠قطح شیْ تؼییٗ ٝ ٚؿتٜس ٗی ٘ٛبیس:


تؼیی ٚتبؾیؿبت ،تد٢یعات ،ؾیؿتٖ ١ب ،كط آیٜس١بیی ً ٠تبثیط ثؿعایی زض ٗصطف اٛطغی زاضٛس ً ٝبضًٜبٛی ً ٠ثب ای ٚثرف ١ب ؾطًٝبضزاضٛس



تؼیی ٚؾبیط ٗتـیط١بی تبثیطُصاض زض ٗصطف اٛطغی.



اؾتلبز ٟاظ ٗبتطیؽ ٗسیطیت اٛطغی خ٢ت تؼییٝ ٚضؼیت ٗٞخٞز اٛطغی.



تؼییٗ ٚؼیبض١بی ًٔی اؾتبٛساضز تؼطیق قس ٟثطای ٗصبضف اٛطغی ( ذظ ٗجٜبی اٛطغی ) ()Energy Baseline

فاش سَم :پیادُ ساشی
گام پٌجن  :پیادُ ساشی ٍ اجسا ی سیستن
زض ایُ ٚبٕ ٜٗبثغ الظٕ ت٢ی ٝ ٠ؾبٗب ٠ٛعطح ضیعی قسٗ ٟسیطیت اٛطغی پیبز ٟؾبظی ٗی قٞز ؾبظٗب ٙزض ایٗ ٚطحٔ ٠اهساٗبت شیْ ضا اٛدبٕ ٗی ز١س:


آٞیت ثٜسی  ٝتؼیی ٚضٝق٢بی پیبز ٟؾبظی  ٝاخطای ؾیؿت٘٢بی عطح ضیعی قس.ٟ



اخطا ٛ ٝظبضت ٗؿت٘ط ثط ػ٘ٔیبت پیبز ٟؾبظی  ٝػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٝ ٙاحس١ب زض زٝضا ٙاخطا.



زضیبكت ثبظذٞضز١بی اخطا اظ ً٘یت١ ٠ب یب ٘ٛبیٜسُبٝ ٙاحس١ب  ٝثبظِٛطی ؾیؿتٖ زض عطاحی ٗ ،ؿتٜسات  ٝضكغ اقٌبالت احت٘بٓی.



اضظیبثی صالحیت ًبضًٜبٛی ًً ٠بض١بی ٗطتجظ ثب ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی ضا اٛدبٕ ٗی زٜ١س.



حص ّٞاع٘یٜب ٙاظ آُب١ی ًبضًٜبٛ ٙؿجت ث ٠ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی  ٝا٘١یت آ ٝ ٙخٔت ٗكبضًت آ٢ٛب.



تؼطیق ٗكرص١ ٠بی ذطیس خ٢ت تبٗیٛ ٚیبظٜٗسی٢بی ؾبٗب ٠ٛاٛطغی.



تٔلین ٗالحظبت اٛطغی زض ذطیس تد٢یعات.



ٗسیطیت ٗالحظبت اٛطغی زض عطاحی.
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اعالع ضؾبٛی زاذٔی.



ٛظبضت ثط چِِٛٞی ُطزـ ًبض١ب  ،ضٝاثظ ثی ٚكطآیٜس١بی ؾبظٗب ٝ ٙؾٞاثن ایدبز قس ٟثٜٗ ٠ظٞض حص ّٞاع٘یٜب ٙاظ تغبثن ثب ؾیؿت٘٢بی
عطاحی قس.ٟ



اٛدبٕ ٗ٘یعی اٛطغی (تٞؾظ قطًت ثبٓث  ٝیب ذٞز ؾبظٗب ٝ )ٙتؼیی ٚپطٝغ١ ٟبی ث٢جٞز



ٛظبضت ثط پبیف  ٝاٛساظُ ٟیطی ٗصبضف اٛطغی.



پیِیطی خ٢ت ًبٓیجطً ٟطز ٙاثعاض پبیف  ٝاٛساظُ ٟیطی .



اٛساظُ ٟیطی ٘ٗ ٝیعی ٗكرص١ ٠بی ًٔیسی  ٝخٜج١ ٠بی ثبضظ اٛطغی .



اضظیبثی ٗیعا ٙزؾتیبثی ث ٠ا١ساف ذطز ً ٝال ٙاٛطغی  ٝثطٛبٗ١ ٠بی پیف ثیٜی قس ٟؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی.

فاشچْازم :ازشیاتی ٍ اقدام اصالحی ،تْثَد
گام ضطن :پایص ٍ اًداشُ گیسی هصازف اًسضی
ایُ ٚبٕ ذٞز اظ زٗ ٝطحٔ ٠تكٌیْ قس ٠ً ٟقبْٗ پبیف  ٝاٛساظُ ٟیطی ٗكرصبت ٗصطف اٛطغی  ٝاٛدبٕ ٗ٘یعی ١بی كٜی اؾت :


پبیف  ٝاٛساظُ ٟیطی ٗصبضف اٛطغی
*تؼییٗ ٚكرصبت ًٔیسی ػٌ٘ٔطز ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی.
*ت٢ی ٠عطح ًٜتطّ ثطای پبیف  ٝاٛساظُ ٟیطی قبذص ١بی ًٔیسی ػٌ٘ٔطز ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی.
*تؼیی ٚضاٌ١بض اٛساظُ ٟیطی  ٝتحٔیْ ٗكرص١ ٠بی ًٔیسی
*تبٗی ٚتد٢یعات ٜٗ ٝبثغ الظٕ ثطای پبیف  ٝاٛساظُ ٟیطی ٗكرصبت ًٔیسی  ٝاع٘یٜب ٙاظ ًبٓیجط ٟثٞز ٙآ٢ٛب.
*پبیف  ٝاٛساظُ ٟیطی ٗصبضف اٛطغی.
*ثطضؾی  ٝتدعی ٝ ٠تحٔیْ ٛتبیح حبصٔٗ ٝ ٠وبیؿ ٠آ٢ٛب ثب قبذص ١ب  ٝا١ساف.
*قٜبؾبیی ٗـبیطت ١بی ثبٓلؼْ  ٝثبٓو ،ٟٞكطصت ١بی ث٢جٞز  ٝتؼطیق اهساٗبت الظٕ ثطای آ٢ٛب.
*اٛدبٕ اهساٗبت اصالحی  ٝپیكِیطا ٠ٛثٜٗ ٠ظٞض حصف ػسٕ اٛغجبم ١ب  ٝضیك ٠آ٢ٛب٘١ ،چٜی ٚاخطای پطٝغ١ ٟبی ث٢جٞز.



اٛدبٕ ٗ٘یعی ١بی كٜی (ٗ٘یعی اٛطغی)

ٗ٘یعی اٛطغی یٌجبض زض ظٗب ٙعطح ضیعی ؾیؿتٖ  ٝؾپؽ ٗغبثن ظٗب ٙثٜسی ثؼس اظ پیبز ٟؾبظی ؾبٗب ٠ٛاٛدبٕ ٗی قٞز٘ٗ .یعی اٛطغی ضا ٗی تٞاٙ
ثٞؾیٔ ٠پطؾ ْٜؾبظٗب ٝ ٙیب تٞؾظ قطًت ١بی ٗ٘یعی ًٜٜسٝ ٟاخس قطایظ اخطا ٞ٘ٛز٘ٗ .یعی اٛطغی قبْٗ اهساٗبت شیْ ٗی ثبقس:
*اٛدبٕ ثبظزیس١بی ٗیساٛی ثطای قٜبؾبیی ٗحْ ١بی ٗصطف ١ ٝسض ضكت اٛطغی.
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*خ٘غ آٝضی ٛوك١ ٠بی ٗؼ٘بضی  ٝپال ٙؾبذت٘ب٢ٛب زض زاٗ ٠ٜؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی.
*ثطضؾی تبؾیؿبت  ،تد٢یعات  ٝكطآیٜس١ب  ٝت٢یٗ ٠كرصبت كٜی تد٢یعات زض زاًٗ ٠ٜبضثطز ؾبٗب.٠ٛ
*خ٘غ آٝضی زاز١ ٟبی ٗٞخٞز  ٝاؾترطاج اعالػبت حبصْ اظ ثبظزیس ٗیساٛی.
*ت٢ی ٠چي ٓیؿت٢ب  ٝثطٛبٗ ٠ضیعی اخطای ًبض.
*اٛدبٕ ٗ٘یعی اٛطغی  ٝخ٘غ آٝضی اعالػبت.
*ضتج ٠ثٜسی خٜج١ ٠بی ٗصطف اٛطغی  ٝتؼیی ٚقبذص ١بی ٗصطف اٛطغی.
*اضائٗ ٠سّ ٗصطف اٛطغی زض تبؾیؿبت  ٝكطآیٜس١ب.
*اؾترطاج خٜج١ ٠بی ثبضظ ٗصطف اٛطغی ٗ ٝجبزی ١سض ضكت.
*اٞٓٝیت ثٜسی خٜج١ ٠بی پط ٗصطف خ٢ت ث٢ی ٠ٜؾبظی.
*ٗحبؾج ٠ثبض حطاضتی  ٝثطٝزتی ٗٞضز ٛیبظ ؾبذت٘ب.ٙ
*اؾترطاج ثطچؿت اٛطغی ؾبذت٘ب ٝ ٙتد٢یعات.
*ثطآٝضز ًٔی پتبٛؿیْ صطك ٠خٞیی اٛطغی زض ؾبذت٘ب ٝ ٙتد٢یعاتٗ ،كرص ًطز ٙكطصت٢بی صطك ٠خٞیی اٛطغی ثب اٛدبٕ ٗحبؾجبت
اهتصبزی  ٝتؼیی ٚاٞٓٝیت ثط اؾبؼ ٛطخ ثبظُكت ؾطٗبی.٠
*تؼیی ٚضاٌ١بض١بی ٜٗبؾت خ٢ت ث٢ی ٠ٜؾبظی ً ٝب١ف ٗصطف اٛطغی اظ ٓحبػ اهتصبزی  ٝػ٘ط ٗلیس ؾبذت٘ب ٝ ٙتد٢یعات.
گام ّفتن  :اًجام هویصی داخلی ٍ اقداهات اصالحی (تسزسی سیستن)



عطح ضیعی اٛدبٕ ٗ٘یعی زاذٔی.



تبٗیٜٗ ٚبثغ الظٕ ثطای اٛدبٕ ٗ٘یعی ١بی زاذٔی.



تسٝی ٚقطایظ  ٝصالحیت ٗ٘یع١ب



اٛتربة تیٖ ٗ٘یعی  ٝت٢ی ٠چي ٓیؿت ١ب  ٝثطٛبٗ٘ٗ ٠یعی زضٗحْ.



اٛدبٕ ٗ٘یعی زاذٔی ثب ١سف حص ّٞاع٘یٜب ٙاظ اٛغجبم ؾیؿتٖ ثب آعاٗبت  ٝآٗبزُی ؾبظٗب ٙخ٢ت ٗ٘یعی قرص ثبٓث ( Third
.) Party



ضكغ ػسٕ اٛغجبم ١ب  ٝقٜبؾبیی كطصت ١بی ث٢جٞز  ٝاٛدبٕ اهساٗبت اصالحی  ٝپیكِیطا ٝ ٠ٛت٢یُ ٠عاضـ خ٢ت خٔؿ ٠ثبظِٛطی
ٗسیطیت.

هسحلِ ّطتن  :تاشًگسی هدیسیت
ثبظِٛطی ٗسیطیت ضبٗ ٚاثطثركی ً ٝبضا ٗبٛس ٙؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی ٗی ثبقس ً ٠عی آٗ ٙسیطیت ثب تٞخ ٠ث ٠اعالػبت ضؾیس ٟػٌ٘ٔطز ؾبٗب ٠ٛضا ثب
ا١ساف ٗوبیؿٞ٘ٛ ٠ز ٝ ٟتص٘ی٘بت الظٕ ضا زض خ٢ت ضكغ ػسٕ اٛغجبم ١ب  ٝث٢جٞز ٗؿت٘ط اذص ٗی ٘ٛبیس ،ای ٚتص٘ی٘بت قبْٗ ثبظِٛطی ذظ ٗكی
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اٛطغی  ،ا١ساف ًال ٝ ٙذطز ،كطآیٜس١بی ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی ،ثطٛبٗ١ ٠ب ،كؼبٓیت ١ب ،ثٞزخٜٗ ٝ ٠بثغ ٗٞضزٛیبظ ،تد٢یعات  ٝك ٚآٝضی ١ب ،آٗٞظـ ١ب،
اؾتبٛساضز١ب ،ضٝـ ١ب  ٝعطح ١بی پبیف ،اٛساظُ ٟیطی ًٜ ٝتطّ ٗ ...ٝی ثبقس.
ٛتبیح ثبظِٛطی ٗسیطیت ثبیس ٗؿتٜس قس ٝ ٟث ٠اخطا زضآیس ،تٞصیٗ ٠ی قٞز ثطای اخطای ای ٚت ص٘ی٘بت یي ثطٛبٗ ٠ظٗبٛجٜسی ت٢ی ٠قس ٝ ٟكؼبٓیت ١ب ٝ
اثطثركی آ٢ٛب ثط اؾبؼ آًٜ ٙتطّ قٞزٗ .طاحْ ثبظِٛطی ٗسیطیت ث ٠قطح شیْ ٗی ثبقس:


تؼیی ٚتٞاتط  ٝت٢ی ٠ثطٛبٗ ٠اٛدبٕ ثبظِٛطی ٗسیطیت.



تؼییُ ٚعاضقبت الظٕ ثطای اٛدبٕ ثبظِٛطی ٗسیطیت ٝ ٝاحس١بی ٗؿئ.ّٞ



خ٘غ آٝضی ُعاضـ ١ب  ٝاعالػبت الظٕ ثطای ثبظِٛطی ٗسیطیت.



اٛدبٕ ثبظِٛطی ٗسیطیت  ٝتدعی ٝ ٠تحٔیْ اعالػبت.



تؼیی ٚاهساٗبت اصالحی ،پیكِیطا ٝ ٠ٛپطٝغ١ ٟبی ث٢جٞز.



اثالؽ ٗصٞثبت ثٝ ٠احس١بی ٗؿئ.ّٞ



اٛدبٕ ٗصٞثبت تٞؾظ ٝاحس١بی ٗؿئ ٝ ّٞاضائ ٠ثبظذٞضز ثٗ ٠سیطیت.

اخر گَاّیٌاهِ  ٍ ISO 50001ضسکت ّای گَاّی دٌّدُ
ؾبظٗب١ ٙبیی ًٗ ٠بیْ ث ٠اذص ُٞا١یٜبٗٗ ٠ی ثبقٜس پؽ اظ ای ٠ٌٜحساهْ یي ثبض كؼبٓیت كٞم ضا اٛدبٕ زازٛس ٗ ،ی تٞاٜٛس اهسإ ث ٠اذص ُٞا١یٜبٗ٠
٘ٛبیٜس.
صسٝض ُٞا١یٜبٗ ٠ثط اؾبؼ ٗ٘یعی اٛدبٕ قس ٟتٞؾظ قطًت ١بی ُٞا١ی زٜ١س ٠ً Certification body ٟث ٠عٞض ذالصُ CB ٠لتٗ ٠ی قٞز،
اٛدبٕ ٗی ُیطز ١ .ط قطًت ُٞا١ی زٜ١س ٟظیط ٛظط یي ٢ٛبز اػتجبض زٜ١س ٠ً ٟازاضٛ ٟبظط ثط اخطای اؾتبٛساضز١ب زض یي ًكٞض ٗی ثبقس ًبض ًطزٝ ٟ
ُٞا١یٜبٗ ٠تحت اػتجبض آً ٙكٞض صبزض ٗی قٞز ثطای ٗثبّ قطًت  SGSتحت اػتجبض  SASازاضٛ ٟبظط ثط اخطای اؾتبٛساضز١بی ؾٞیؽ ًبض ٗی ًٜس،
قطًت ١بی , DQS, TUV, GLCتحت اػتجبض  DARآٓ٘بُٞ ٙا١یٜبٗ ٠صبزض ٗی ًٜٜس ،قطًت  ASYSتحت اػتجبض ً ENACكٞض اؾپبٛیب اهسإ ث٠
صسٝض ُٞا١یٜبٗٗ ٠ی ًٜس  ٝیب  , BV, BSI , loydsتحت اػتجبض  UKASأِٛؿتبُٞ ٙا١یٜبٗ ٠صبزض ٗی ًٜٜسٗ .ؼ٘ٞال ػالٗت ٢ٛبز اػتجبض زٜ١س ٟزض
شیْ ُٞا١یٜبٗ ٝ ٠یب زض ًٜبض ػالٗت قطًت ُٞا١ی زٜ١س ٟثجت ٗی قٞز .قبیب ٙشًط اؾت ت٘بٕ ٢ٛبز١بی اػتجبض زٜ١س ٟزٓٝتی ثٞز٢ٛ ٝ ٟبز اػتجبض زٜ١سٟ
ذصٞصی ٝخٞز ٛساضز١ ٝ ،ط ٢ٛبز اػتجبض زٜ١س ٟحت٘ب" ٗطثٞط ث ٠یي ًكٞض ٗی ثبقس ١ ٝط ًكٞض (ثدع ایبالت ٗتحس ٟآٗطیٌب) ت٢ٜب یي ٢ٛبز اػتجبض
زٜ١س ٟزاضز قبیب ٙشًط اؾت ٢ٛبز اػتجبض زٜ١س ٟهبض ٟای ٜٗ ٝغو ٠ای ٝخٞز ٛساضزٓ ،یؿت ٢ٛبز ١بی اػتجبض زٜ١س ٟزض ؾبیت  IAFاظ ظیط ٗد٘ٞػ١ ٠بی
ؾبظٗب ٙخ٢بٛی اؾتبٛساضز  ISOث ٠آزضؼ  www.iaf.nuآٝضز ٟقس ٟاُط ٛبٕ ٢ٛبز اػتجبض زٜ١س ٟای زض ایٓ ٚیؿت ٛجبقس آ٢ٛ ٙبز كبهس اػتجبض اؾت ٝ
زض ٛتیدُٞ ٠ا١یٜبٗ١ ٠بی صبزض ٟاظ ؾٞی آٛ ٙیع اػتجبض ٛساضز.
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٢ٛبز اػتجبض زٜ١س ٟایطاٗ NACI ٙی ثبقس ًٗ ٠رلق حطٝف ا ّٝأِٛیؿی ٗطًع ٗٔی تبییس صالحیت ایطاٗ ٙی ثبقس .ذٞقجرتب ٠ٛای٢ٛ ٚبز زض ؾبّ ١بی
اذیط ثب تالـ ًبضًٜبٗ ٝ ٙسیطا ٙذٞز ؾؼی زض ٗغطح ٞ٘ٛز ٙذٞز ث ٠ػٜٞا ٙیي ٢ٛبز اػتجبض زٜ١سٗ ٟغطح زض ؾغح ذبٝضٗیب ٠ٛزاقت ٝ ٠اٗیس ٗی ضٝز ثب
ث٢جٞز ضٝاثظ ایطا ٙثب خ٢ب ٙای٢ٛ ٚبز ثتٞاٛس ث ٠خبیِب ٟقبیؿت ٠ذٞز زض خ٢ب ٙزؾت یبثس قطًت ثی ٚآ٘ٔٔی آُطی ٚؾیؽ ُعاضـ ُٞا١یٜبٗ١ ٠بی
صبزض ٟذٞز ضا ث NACI ٠اػالٕ ٗی ٘ٛبیس  ٝتحت ٛظط آً ٙبض ٗی ًٜس.
ٛ ASYSبٕ تدبضی ٝاحس ثبظضؾی  ٝآظٗبیكِب١ ٟبی ُط ٟٝقطًت ١بی تدبضی  ٝصٜؼتی ٗبزضیس ٗی ثبقس ً ٠حسٝز  5000قطًت ظیط ٛظط آُ ٙطٟٝ
زض اضٝپب كؼبٓیت ٗی ًٜس ASYS ،زض اًثط ٛوبط خ٢ب ٙزاضای قؼج٘ٛ ٝ ٠بیٜسُی ثٞز ٝ ٟث ٠اٗٞض ثبظضؾی ًبال ،صسٝض ُٞا١یٜبٗ١ ٠بی ًیلیت ًبال ٝ
ؾیؿتٖ ١بی ًیلیت  ٝاخطای آٗٞظـ ١بی حیً ٚبض اقتـبّ زاضز٘ٛ .بیٜس ASYS ٟزض ًكٞض ١بی كبضؾی ظثب ٙقطًت ثی ٚآ٘ٔٔی آُطی ٚؾیؽ ٗی
ثبقس.
ثطای ُطكتُٞ ٚا١یٜبٗ ٠اؾتبٛساضز  ISO 50001قطًت ١ب اثتسا ثبیس قطًت ُٞا١ی زٜ١س ٟذٞز ضا اٛتربة ٘ٛبیٜس زض اٛتربة قطًت ُٞا١ی زٜ١سٟ
ثبیس ثٞٗ ٠اضزی ٗبٜٛس ذٞـ ٛبٗیٗ ،طتت ثٞز ، ٙاػتجبض آً ٝ ٙكٞض صبزض ًٜٜسُٞ ٟا١یٜبٗ ٠تٞخٞ٘ٛ ٠ز.
ٗطاحْ اذص ُٞا١یٜبٗٗ ٠سیطیت اٛطغی ث ٠عٞض ذالص ٠قطح شیْ ٗی ثبقس:


اػالٕ زضذٞاؾت ث ٠قطًت ُٞا١ی زٜ١س ٝ ٟتٌ٘یْ كطٕ زضذٞاؾت.



ثطضؾی كطٕ زضذٞاؾت تٞؾظ قطًت ُٞا١ی زٜ١س ٝ ٟاٌٗب ٙؾٜدی.



اػالٕ ٛتید ،٠هی٘ت  ٝقطایظ هطاضزاز ث ٠قطًت ٗتوبضی ُٞا١یٜبٗ.٠



اٗضب هطاضزاز تٞؾظ قطًت ٗتوبضی  ٝتؼیی ٚتبضید آٗبزُی ثطای ٗ٘یعی.



اٛدبٕ ثطٛبٗ ٠ضیعی ٗ٘یعی  ،تؼیی ٚتبضید ٛ ،بٕ ٗ٘یعاٗ ٝ ٙساضى ٗٞضز ٛیبظ  ٝاػالٕ ثٗ ٠توبضی اذص ُٞا١یٜبٗ.٠



ٗتوبضی ثؼس اظ ثطضؾی اهسإ ث ٠تبییس ثطٛبٗٞ٘ٛ ٠زٗ ٝ ٟساضى ذٞاؾت ٠قس ٟضا اضؾبّ ٗی ًٜس.



ٗساضى زض قطًت ُٞا١ی زٜ١س ٟثطضؾی قس ٝ ٟزض صٞضت ٝخٞز ٛوص ػ٘س ٟث ٠زضذٞاؾت ًٜٜس ٟاعالع زازٗ ٟی قٞز تب ٛؿجت
ث ٠اصالح ٗساضى اهسإ ٘ٛبیس ،زض صٞضت ضكغ ٛوص تبضید تؼیی ٚقس ،ٟتبییس ٗی ُطزز.



زض تبضید تبییس قس ،ٟتیٖ ٗ٘یعی اهسإ ث ٠حضٞض زض قطًت  ٝاٛدبٕ ٗ٘یعی ٗی ٘ٛبیس.



زض ذبتُ٘ ٠عاضـ ٗ٘یعی ث ٠اعالع زضذٞاؾت ًٜٜس ٟضؾیس ٝ ٟزض صٞضت ٛساقتٗ ٚـبیطت ػ٘س ٟتبضید توطیجی ٗ٘یعی صسٝض
ُٞا١یٜبٗٗ ٠كرص ٗی ُطزز.
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تبضید ٗ٘یعی صسٝض ثب ٛظط قطًت ُٞا١ی زٜ١س ٝ ٟآٗبزُی قطًت ٗتوبضی ٗكرص قس ٝ ٟثطٛبٗ٘ٗ ٠یعی ٓ ٝیؿت ٗ٘یعا ٙت٢ی٠
قس ٝ ٟث ٠تبییس ٗتوبضی ضؾیسٗ ٟی قٞز.



زض تبضید تؼیی ٚقس٘ٗ ٟیعی اٛدبٕ قسٛ ٝ ٟتیدٗ ٠وسٗبتی اػالٕ ٗی قٞز.



زض صٞضت تبییس تٞؾظ ً٘یت ٠كٜی قطًت ُٞا١ی زٜ١س ،ٟزض صٞضت ػسٕ ٝخٞز ٗـبیطیت ػ٘س ٟزض ٗوبثْ اذص ثطٛبٗ ٠ثطای ضكغ
ٗـبیطت ١بی خعئی ُٞا١یٜبٗ ٠صبزض  ٝثٗ ٠توبضی تحٞیْ ٗی قٞز.



قطًت ٗتوبضی ٗی ثبیس زض ظٗبٗ ٙكرص قسٗ ٟـبیطت اػالٕ قس ٟضا ثط اؾبؼ  Action planاضؾبٓی ضكغ ٛ ٝتبیح ضا ُعاضـ
٘ٛبیس.

ُٞا١یٜبٗ ٠ثطای یي زٝض ٟؾ ٠ؾبٓ ٠صبزض قس١ ٝ ٟط ؾبّ قطًت ُٞا١ی زٜ١س ٟاهسإ ث ٠اٛدبٕ ٗ٘یعی ٗطاهجتی ٗی ٘ٛبیس .زض پبیب ٙزٝض ٟؾ ٠ؾبٓٗ ٠ی
ثبیس ؾیٌْ اٛدبٕ ٗ٘یعی ١ب تٌطاض قٞز .زض ٗ٘یعی ١بی ٗطاهجتی ض٘ ٚاع٘یٜب ٙاظ اخطای ؾیؿتٖ  ،ث٢جٞز آٛ ٙیع ٗٞضز ًٜتطّ هطاض ٗی ُیطز .ثطای
اعالػبت ثیكتط زض ای ٚظٗی ٠ٜث ٠تبض٘ٛبی قطًت ٗ ASYSط اخؼ ٠كطٗبییس.

ًوایٌدُ هدیسیت ٍ ٍظایف آى
ٗسیطیت ٜ١ط اٛدبٕ ًبض اظ عطین زیِطا ٙاؾتٗ .سیطا ٙاضقس ثب اٛج١ٞی اظ ًبض١ب  ٝچبٓك٢بی زض ٝ ٙٝثط ٙٝؾبظٗبٛی ضٝثط١ ٝؿتٜس .ؾبظٗبٛس١ی اظ
ٗ٘٢تطیٝ ٚظبیق یي ٗسیط  ٝیب ض١جط ثطای توؿیٖ ًبض١ب ثی ٚظیط زؾتبٗ ٙی ثبقس.
ث ٠ایٜٗ ٚظٞض ٗسیطا ٙاهسإ ث ٠تؼیی ٚؾبذتبض ؾبظٗبٛی  ٝتؼییٗ ٚؿئٓٞیت  ،اذتیبضات ٛ ٝوف ١ب ثطای قـْ ١بی ُٛٞبُٗ ٙٞی ٘ٛبیٜس.
ثؼضی اظ اٗٞض ًبض١بی ثیٝ ٚاحسی ٗی ثبقس یؼٜی یب ٝظیل ٠چٜس ٝاحس اؾت  ٝیب ٘ٛی تٞا ٙثطای آ ٙیي ٗتٓٞی تؼییٞ٘ٛ ٚز زض ای ٚحبٓت ٗسیطیت
اهسإ ث ٠تكٌیْ ً٘یت١ ٠بی ًبضی ٗی ٘ٛبیس .خ٢ت اخطای یي ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی ٝخٞز ً٘یت ٠ای ثطای عطحطیعی  ٝاخطای آ ٙضطٝضی ٗی
ثبقس.
اٗب ١ط ً٘یتٛ ٠یبظ ث ٠یي ٗسیط ثطای ١سایت ًٜ ٝتطّ اٗٞض  ٝتوؿیٖ ًبض ثی ٚاػضبء زاضز .زض ؿیط ای ٚصٞضت ایدبز ً٘یت١ ٠ب ثبػث ایدبز تكٜح زض
ؾبظٗبٗ ٙی ُطزز.
ث ٠ایٜٗ ٚظٞض ٗسیطیت ؾبظٗب ٙیي ٛلط ضا ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبیٜس ٟذٞز خ٢ت ٗسیطیت  ٝؾطپطؾتی ً٘یت ٠اٛطغی تؼییٗ ٚی ًٜس.
ای ٚكطز ثبیس زاضای ٝیػُی٢بی شیْ ثبقس:
-1
-2
-3
-4
-5

آقٜبئی ًبْٗ ث ٠اؾتبٛساضز١بی ٗسیطیت اٛطغی زاقت ٠ثبقس.
زاضای ترصص ٢ٗ ٝبضت كٜی زض ظٗی ٠ٜاٛطغی ثٞز ٝ ٟث ٠اٗٞض ٗطثٞع ٠ػالهٜٗ ٠س ثبقس.
اظ ٗسیطا ٙؾبظٗب ٙثٞز ٝ ٟزاضای ٛلٞش ٜٗبؾت زض ثیٗ ٚسیطا ٝ ٙپطؾ ْٜثبقس.
اظ اصٗ ّٞسیطیت  ٝؾطپطؾتی آُب ٟثٞز ٝ ٟزاضای هسضت ض١جطی ثبقس.
پیِیط ٗ ٝطتت ثٞز ٝ ٟهسضت حْ  ٝكصْ اٗٞض ضا زاقت ٠ثبقس.

٘ٛبیٜسٗ ٟسیطیت( ٗسیط اٛطغی) ٝظبیق شیْ ضا زض اضتجبط ثب ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی ث ٠ػ٢س ٟزاضز:
 -1ؾطپطؾتی ً٘یت ٠اٛطغی زض ؾبظٗب ٝ ٙتوؿیٖ ًبض ثی ٚاػضب.
ٛ -2ظبضت ثط عطح ضیعی ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی  ٝاع٘یٜب ٙاظ اٛغجبم آ ٙثب اؾتبٛساضز١ب  ،ذظ ٗكی  ٝا١ساف.

مراحل و اقدامات الزم برای پیاده سازی استاندارد مدیریت انرژی در سازمان ها
irancertification.com
 -3اع٘یٜب ٙاظ تبٗیٜٗ ٚبؾت ٜٗبثغ ٗٞضز ٛیبظ  ،اخطاء ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی ثط اؾبؼ عطح ضیعی ١ب  ٝاثطثركی ؾیؿتٖ  ٝزض صٞضت ٛیبظ اٛدبٕ
اهساٗبت اصالحی  ٝپیكِیطا ٝ ٠ٛث ٠ضٝظ آٝضی ؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی.
ٛ -4ظبضت ثط ًبض ً٘یت١ ٠بی اخطائی ث٢ی ٠ٜؾبظی ٗصطف اٛطغی زض ثرف ١ب ٝ ٝاحس١بی ؾبظٗب ٝ ٙاع٘یٜب ٙاظ اٛدبٕ اٗٞض تٞؾظ آ٢ٛب ثط اؾبؼ
ثط اؾبؼ ؾیؿتٖ عطح ضیعی قس.ٟ
 -5تٞؾؼ ٝ ٠تطٝیح آُب١ی ٛؿجت ث ٠ذظ ٗكی  ٝا١ساف اٛطغی زض ؾغٞح ٗرتٔق ؾبظٗب ٝ ٙایدبز ِ٘١طائی زض ؾبظٗب ٙثطای ضؾیس ٙث ٠آ.ٙ
 -6ایدبز ٗكبضًت زض ؾبظٗب ٙزض خ٢ت ث٢ی ٠ٜؾبظی ٗصطف اٛطغی  ٝتٞؾؼ ٠اضتجبعبت  ٝاِٛیع ٟزض ای ٚظٗی.٠ٜ
 -7تؼییٗ ٚؼیبض١ب  ٝضٝق٢بی الظٕ ثطای اع٘یٜب ٙاظ اثطثركی ً ٝبضا ثٞز ٙػ٘ٔیبت ًٜ ٝتطّ ؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی.
 -8اع٘یٜب ٙاظ یٌپبضچِی ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی  ٝكطآیٜس١بی آ ٝ ٙاٛغجبم آ٢ٛب ثب ؾبظٗبٗ ٝ ٙحصٞالت آ.ٙ
ُ -9عاضـ ز١ی ثٗ ٠سیطیت اضقس زض اضتجبط ثب ػٌ٘ٔطز اٛطغی ؾبظٗب ٝ ٙثرف ١بی آ.ٙ
ُ -10عاضـ ز١ی ثٗ ٠سیطیت اضقس زض ٗٞضز ػٌ٘ٔطز ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی ٗ ٝیعا ٙاثطثركی ً ٝبضآئی ای ٚؾبٗب.٠ٛ
٘ٛبیٜسٗ ٟسیطیت ثطای اٛدبٕ ٝظبیق كٞم ثبیس زاضای اذتیبضات ًبكی ثبقس.
زض ؾبظٗب٢ٛبی ثعضٍ  ٝیب ؾبظٗب٢ٛبئی ً ٠اظ ٛظط خـطاكیبئی زاضای پطا ًٜسُی ٗی ثبقٜس ٗسیطیت اضقس ٗی تٞاٛس چٜس ٘ٛبیٜسٗ ٟسیطیت تؼییًٜ ٚس
ٓٝی ثبیس زهت زاقت ً ٠تساذٔی ثیٝ ٚظبیق ٗ ٝؿئٓٞیت ١بی آ٢ٛب ایدبز ٛكٞز.
صالحیت ،آهَشش ٍ آگاّی ٍ ًقص آى دز هدیسیت اًسضی
قطط الظٕ ثطای عطاحی  ٝپیبز ٟؾبظی ١ط ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیتیٗ ،كبضًت پطؾ ْٜزض ت٘بٕ ٗطاحْ چطذ ٠عطاحی ،اخطا  ٝث٢جٞز آ ٙؾبٗبٗ ٠ٛی ثبقس ث٠
ایٜٗ ٚظٞض پطؾ ْٜثبیس :
-

اظ ا١ساف ؾبٗب ٠ٛآُب١ی زاقت ٠ثبقٜس.

-

كؼبٓیت٢بی اخطائی ؾبٗب ٠ٛضا ثكٜبؾٜس.

-

ٛوف ٝ ٝظبیق ذٞز ضا زض اضتجبط ثب ؾبٗب ٠ٛقبْٗ  :ا١ساف  ٝكؼبٓیت٢بی اخطائی ثساٜٛس.

-

صالحیت الظٕ ضا ثطای اخطای ؾبٗب ٠ ٛزاقت ٠ثبقٜس ٢ٗ ٝبضت ١بی الظٕ ضا ثبتٞخ ٠ث ٠پیكطكت اٗٞض  ٝتـییطات زض كطآیٜس١ب ًؿت ٘ٛبیٜس.

ث ٠ایٜٗ ٚظٞض ثب تٞخ ٠ث ٠خٜج١ ٠بی ثبضظ اٛطغی زض ؾبظٗب ، ٙزؾتٞضآؼ٘ٔ٢بی ػ٘ٔیبتی عطح ضیعی قس ٝ ٟقطایظ احطاظ ١ط قـْ ٗتٜبؾت ثب
ٛیبظ١بی آٗ ٙكرص ٗی ُطزز .قطایظ احطاظ قبْٗ تحصیالت٢ٗ ،بضت٢ب ،آٗٞظـ ،تدبضة ٝ ٝیػُی٢بی كطزی ٗی ثبقس .ای ٚقطایظ ٗی تٞاٛس زض
هبٓت كطٕ قطح ٝظبیق  ٝاذتیبضات  ٝیب زض هبٓت ٗبتطیؽ قطایظ احطاظ قـْ تؼطیق ُطزز.
٘١بُ ٠ً ٠ِٛٞٛلت ٠قس پطؾ ٝ ْٜپی٘بٌٛبضا ٙثبیس زض اضتجبط ثب ٛوف ٝ ٝظبیق ذٞز زض ٗٞضز ؾبٗبٗ ٠ٛسیطیت اٛطغی تٞخی ٠قٛٞس .ث ٠ایٜٗ ٚظٞض زض
ؾبظٗب ٙثبیس یي ضٝـ ثطای اٛدبٕ آٗٞظق٢ب ثٜٗ ٠ظٞض اكعایف آُب١ی ٢ٗ ٝبضت پطؾ ْٜعطح ضیعی قس ٝ ٟاخطا ُطزز.
ٗؼ٘ٞالً ٗتٓٞی اٛدبٕ كطآیٜس آٗٞظـ زض ؾبظٗب٢ٛب ٝاحس ازاضی ٗی ثبقس ثغٞض ًٔی ٗطاحْ اخطای آٗٞظـ قبْٗ:
ٛ -1یبظؾٜدی آٗٞظقی
 -2ثطٛبٗ ٠ضیعی آٗٞظـ
 -3اخطای آٗٞظـ
 -4اضظیبثی  ٝاثطثركی آٗٞظـ ٗی ثبقس.
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ٛیبظؾٜدی ثب ٗوبیؿ ٠قطح ٝظبیق ٝ ٝضؼیت پطؾٛ ْٜؿجت ث ٠قطایظ احطاظ قـْ اٛدبٕ ٗی ُیطز .ثبیس تٞخ ٠زاقت ًٛ ٠یبظؾٜدی آٗٞظقی ٗؼ٘ٞالً زض
ٗٞاهغ اؾترسإ ،تـییط قـْ  ٝیب تـییط زض كطآیٜس١ب ًٗ ٠ی تٞاٛس ٜٗدط ث ٠تـییط زض قطایظ احطاظ قٞز ،ثبیس اٛدبٕ ُیطز.
ٗتبؾلب ٠ٛزض خطیب٘ٗ ٙیعی ١ب ثؿیبض ٗكب١سٗ ٟی قٞز ٛیبظؾٜدی آٗٞظقی ت٢ٜب ؾبال ٠ٛاٛدبٕ قس ٝ ٟعی زٝض ٟیٌؿبٓ ٠ؾٞاثوی اظ اخطای ٛیبظؾٜدی زض
ٗٞاهغ یبز قس ٟكٞمٗ ،كب١س٘ٛ ٟی ُطزز.
ًٔی ٠پطؾ ٝ ْٜپی٘بٌٛبضا ٙثبیس زض اضتجبط ثب ٛوف ث٢ی ٠ٜؾبظی ٗ صطف اٛطغی زض ٗحیظ ظیؿت ،هی٘ت ت٘بٕ قسٗ ٟحصٞالت ،ضضبیت ٗكتطیبٝ ٙ
شیٜلؼب ٝ ٙاثطات آ ٙزض ظٛسُی كطزی  ٝاخت٘بػی تٞخی ٠قٛٞس.
زض ٗٞضز ثطٛبٗ ٠ضیعی آٗٞظقیٗ ،ؿئ ّٞآٗٞظـ ثب تٞخ ٠ثٛ ٠یبظؾٜدی صٞضت ُطكت ٝ ٠ثٞزخ ٠تؼیی ٚقس ٟخ٢ت آٗٞظـٛ ،ح ٟٞثطُعاضی ١ط زٝض ٟقبْٗ
تبضیدٗ ،حْ ا ٛدبٕ آٗٞظـ ،قطًت ًٜٜسُبٗ ،ٙسضؼ  ٝؾبیط ٗٞاضز اخطایی ٗبٜٛس ایبة  ٝش١بة  ٝؿیط ٟضا ٗكرص ٗی ٘ٛبیس.
یٌی اظ ٗـبیطت٢بیی ً ٠زض ٗ٘یعی ١ب ثؿیبض زیسٗ ٟی قٞز ایٞٗ ٚضٞع اؾت ً ٠ؾبظٗب٢ٛب اخطای آٗٞظق٢ب ضا ت٢ٜب زض ثطُعاضی زٝضً ٟالؾی ذالصٗ ٠ی
٘ٛبیٜس زض حبٓیٌ ٠آٗٞظـ  ٝاكعایف آُب١ی  ٝتٞاٛبئی ٗی تٞاٛس اظ عطم شیْ ٛیع صٞضت ُیطز:
-

ًبضآٗٞظی ً ٝبضٝضظی

-

تٞظیغ ثطٝقٞض CD ،آٗٞظقی  ٝآُب١ی ٛ ،كطی ٝ SMS ،٠ؿیطٟ

-

تسٝی ٚزؾتٞضآؼْ٘ ١بی ًبضی  ٝاثالؽ آ٢ٛب

-

تٞض١بی آٗٞظقی  ٝثبظزیس

زضًكٞض آٓ٘ب ٙزض قطًت٢بی ثعضُی ٛظیط :ثٜع ٝ BMW ،ظیٜ٘ؽ ثركی اظ آٗٞظـ پطؾ ْٜاظ عطین كیٔ٘٢بی زاؾتبٛی قجی ٠ث ٠كیٔ٘٢بی ؾیٜ٘بئی
صٞضت ٗی ُیطز  ٝپؽ اظ ات٘بٕ كیٖٔ یٌؿطی پطؾف  ٝپبؾد زض اضتجبط ثب ٌٛبت آٗٞظقی ً ٠زض كیٖٔ ٝخٞز زاقت ٗغطح ٗی قٞز ًٞٗ ٠خت تٞخ٠
ثیكتط پطؾ ْٜث ٠آٌٛ ٙبت ٗی ُطزز.
ٗغبٓؼبت اٛدبٕ قس ٟزض آٓ٘بٛ ٙكبٗ ٙی ز١س ث٢تطیٗ ٚسضؼ زض یي زٝض ٟآٗٞظقی ٗی تٞاٛس حساًثط  %40ا١ساف آٗٞظقی ضا زض ظٗب ٙثیف اظ زٝ
ثطاثط ظٗب ٙكیٖٔ زاؾتبٛی ٜٗتوْ ٘ٛبیس ای ٚزض حبٓیؿت ً ٠یي كیٖٔ زاؾتبٛی ثغٞض ٗتٞؾظ  %59ا١ساف آٗٞظقی ضا ث ٠قطًت ًٜٜسُبٜٗ ٙتوْ ٗی
٘ٛبیس ٗ ٝبٛسُبضی ٌٛبت آٗٞظـ زاز ٟقس ٟزض حبكظ ٠كطاُیطا ٙثیف اظ  3ثطاثط آٗٞظـ ١بی ٗؼ٘ٓٞی ً ٝالؾیي ٗی ثبقس.
اخطای آٗٞظـ ٘١بٛغٞض ًُ ٠لت ٠قس اظ ١طیي اظ ضٝق٢بی كٞم آصًط ٗی تٞاٛس اٛدبٕ ُیطز ث١ ٠ط حبّ ؾٞاثن ٗطثٞط ث ٠اخطای آٗٞظق٢ب ثبیس ٢ِٛساضی
قٞز.
اضظیبثی  ٝاثطثركی آٗٞظـ اظ ٗ٘٢تطیٞٗ ٚاضزی اؾت ً ٠ثبیس ث ٠آ ٙتٞخٞ٘ٛ ٠ز ٜٗظٞض اظ اضظیبثی اثطثركی آٗٞظـ ،ثطضؾی اثط آٗٞظـ ثط ضٝی
ػٌ٘ٔطز پطؾ ْٜزض ًب١ف  ٝث٢ی ٠ٜؾبظی ٗصطف حبٗٔ٢بی اٛطغی اؾت.
١سف آٗٞظـ ثبٓلؼْ ٞ٘ٛز ٙتٞاٛبئی ١بی ثبٓو ٟٞپطؾ ْٜاؾت اُط چٜیٗ ٚؿئٔ ٠ای ٗحون ٛكٞز ػ٘الً آٗٞظـ ثی حبصْ ثٞز ٟاؾت.ث ٠ه ّٞؾؼسی:
زًٝؽ ضٛح ثیٞ٢ز ٟثطزٛس  ٝؾؼی ثی كبیسً ٟطزٛس یٌی آ ٠ٌٛاٛسٝذت ٛ ٝرٞضز ،زیِط آ ٠ٌٛآٗٞذت ٌٛ ٝطز.
ثطای ًٜتطّ اثطثركی آٗٞظـ ٗی تٞاً ٙب١ف ٗصطف اٛطغی زض ٝاحس١ب ضا ثؼٜٞا ٙیي قبذص زض ٛظط ُطكت.

ضٌاسایی ٍ جوع آٍزی ٍ تِ زٍش آٍزی الصاهات ٍ هقسزات قاًًَی
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یٌی اظ ٗ٘٢تطی ٚاهساٗبتی ً ٠زض ظٗی ٠ٜعطح ضیعی ؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی ثبیس اٛدبٕ قٞز قٜبؾبئی آعاٗبت هبثْ ًبضثطز زض ظٗیٗ ٠ٜسیطیت ٗ ٝصطف
اٛطغی ٗی ثبقس .ای ٚآعاٗبت قبْٗ :
اؾتبٛساضز١ب  ٝكطٕ ١بی ٗصطف
هٞاٛیٗ ٝ ٚوطضات زض اضتجبط ثب ٛح ٟٞاؾتلبز ٟاظ حبْٗ ١بی اٛطغی ٗٞضز اؾتلبز ٟزض ؾبظٗبٙ
ٗٞاضز ایٜ٘ی  ٝظیؿت ٗحیغی زض اضتجبط ثب حبْٗ ١بی اٛطغی
ٗدٞظ١بی ٗٞضز ٛیبظ زض اضتجبط ثب اؾتلبز ٟاظ حبْٗ ١بی اٛطغی
ؾبیط هٞاٛی ٚهبثْ ًبضثطز
ٗی ثبقس.
ث ٠ایٜٗ ٚظٞض قرصی  ٝیب اقربصی زض ؾبظٗب ٙثبیس ٗؿئ ّٞخ٘غ آٝضی ،ثطضؾی ،تٞظیغ  ٝث ٠ضٝظ آٝضی ای ٚاؾتبٛساضز١ب  ٝهٞاٛی ٚثبقٜس.
پیك٢ٜبز ٗی ُطزز زثیط ً٘یت ٠اٛطغی ػ٢س ٟزاض ایٗ ٚؿئٓٞیت قس ٝ ٟیب زض ؾبظٗب٢ٛبئی ً ٠ؾیؿتٖ ٗسیطیت ًیلیت  ،ایٜ٘ی  ٝظیؿت ٗحیغی زض آ٢ٛب
ٗؿتوط اؾت ایً ٚبض ثٞؾیٔٝ ٠احس ٗسیطیت ًیلیت خبٗغ اٛدبٕ ُطزز.
ای ٚهٞاٛی ٝ ٚآعاٗبت خعء ٗساضى ثط ٙٝؾبظٗبٛی ثٞز ٝ ٟثبیس ٗغبثن ضٝـ ًٜتطّ ٗساضى تحت ٗسیطیت ًٜ ٝتطّ هطاضُیطٛس.
ای ٚآعاٗبت ٗ ٝوطضات ثبیس ثؼس اظ قٜبؾبئی زض اذتیبض ً٘یت ٠اٛطغی هطاض ُطكت ٠تب ٗٞضز اؾتلبز ٟآٗ ٙكرص  ٝزض صٞضت زاقتً ٚبضثطز زض عطح
ضیعی ؾیؿتٖ ٗسیطیت اٛطغی ٗٞضز اؾتلبز ٟهطاض ُیطٛس.
تٞصیٗ ٠ی قٞز ثٜٗ ٠ظٞض زاقتًٜ ٚتطّ ثیكتط ثط ضٝی هٞاٛیٓ ٚیؿتی اظ آ٢ٛب ٗغبثن خس ّٝق٘بض ..... ٟت٢یُ ٠طزیسٞٗ ٝ ٟخٞز ثبقس.
ٗؿئٗ /ّٞؿئٞال ٙخ٘غ آٝضی  ٝث ٠ضٝظ آٝضی ای ٚاؾتبٛساضز١ب  ٝهٞاٛی ٚثبیس ث ٠عٞض زٝض ٟای ٗثال ١ط ؾ ٠یب قف ٗب ٟیٌجبض اظ عطین ٗطاخؼ ٠ث ٠ؾبیت
٢ٛبز ١بی هبُ ٙٞٛصاض زض اضتجبط ثب اٛطغی ٗبٜٛس  :قطًت ُبظ ٝ ،ظاضت ٛیطٗ ،ٝحیظ ظیؿت ،اؾتبٛساضز  ٝؿیط ٟاظ ث ٠ضٝظ ثٞز ٙاؾتبٛساضز١بی ٗٞخٞز زض
قطًت اع٘یٜب ٙحبصْ ٘ٛبیٜس  ٝتـییطات زض اؾتبٛساضز١بٗ ،وطضات  ٝهٞاٛی ٚث ٠ؾطػت زض اذتیبض ً٘یت ٠اٛطغی ُطكت ٠تب زض صٞضت ٓع ٕٝعطح ضیعی
ؾیؿتٖ ث ٠ضٝظ قٞز.
زض ثیكتط ؾبظٗب٢ٛب یي زؾتٞضآؼْ٘  ٝیب ضٝـ اخطائی ثطای زؾتیبثی  ٝث ٠ضٝظآٝضی هٞاٛیٗ ٝ ٚوطضات تسٝیٗ ٚیِطزز  ٝزضاذتیبض ٝاحس١ب هطاض ٗی ُیطز.

چُِٞ ٠ٛٞا١یٜبٗ ISO 50001 ٠ثِیطیٖ؟ قطح ذسٗبت پیبز ٟؾبظی اؾتبٛساضز  ،ISO 50001چِ ٠ٛٞاؾتبٛساضز ٗسیطیت اٛطغی اخطا ًٜیٖٗ ،طاحْ
اخطا  ٝپیبز ٟؾبظی اؾتبٛساضز ٗسیطیت اٛطغی چیؿت؟ چِ ٠ٛٞقطًت ٗؼتجط ُٞا١ی زٜ١سٗ ٟسیطیت اٛطغی ضا پیسا ًٜیٖ؟  ٠ٛٞ٘ٛذظ ٗكی ٗسیطیت
اٛطغی  ٠ٛٞ٘ٛكطٕ ١بی ٗسیطیت اٛطغی؟ ٗ٘یعی اٛطغی چیؿت؟ چِ٘ٗ ٠ٛٞیعی اٛطغی اٛدبٕ ز١یٖ؟ ٗطاحْ اٛدبٕ ٗ٘یعی اٛطغی چیؿت؟

